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KÁLMÁNY LAJOS EMLÉKEZETE

ötven éve, 1919 deoemberében hall meg Kálmány Lajos Csanád-egyházme
gyei paptudós, Móra Ferenc szerint a legnagyobb magyar etnográfus.

Móra Ferenc rövid nekroíógban emlékezett meg haláláról: "Pár heti könnyű

betegeskedés után csöndesen atszenderült a másvilágra az öreg pap, akinek a
szemét nem fogta le senki, mert nem volt senkije. Még csak takaritót sem tar
tott, mert az ő lakása valószínű nem vobt takarítva, attól a naptól kezdve, hogy
beleköltözött. Egy kis iskolásgyermek találta meg vackári, akitől fOSSZ irkakat
szekott venni, kéziratpapírnak. Több napos halott lehetett már akkor, patk-inyo
kat rezzentett el az arcáról az ajtónyitás."

Ki volt ez a furcsa sorsú pap, akinek ilyen különleges, ilyen elhagyatott ha
lála volt, a szegedi híres alsóvárosi templomtól pár méterre? Kérdésünkre a
Kislexikon ezt írja: "Kálmány Lajos (1352-1919) néprajzkutató, a magyarországi
népköltészet és néphit gyűjtője." Mi még tegyük hozzá, Csanád-egyházmegyei pap,
És Móra Ferenc szerínt a legnagyobb magyar folklórista.

A Szeged felsővárosi plébánia anyakönyve szerint Kálmány Lajos 1852. má
jus 3-án született, Kálmán Ferenc és Omachel Rozália gyermekeként. Keresztszü
Iéi Klivinyi Pál és Németh Rozália. A keresztmama Szeged Iclsőváros híres
ivójának gazdasszonya ; Klivinyi Rozi. Az anyakönyvben Kálmán név szerepel,
a Kálmány nevet már ő maga választotta írói nevének, mint vérbeli néprajzos.
a népi kiejtés szerint. A Kálmán család régi szegedi tímár család volt, Kálmány
Lajos apja is ezt a mesterséget folytatta, sőt maga Kálmány Lajos is kitanulta.

Az elemi iskola elvégzése után 1862 őszéri a mai fogadalmi templom helyén
állt piarista gimnázium növendéke lett. Nem mondhatni, hogy kiváló tanuló lett
volna. Már az első osztályban több tantárgyból- megbukott, se -szorgalma, se ma
gatartása nem volt a legkiválóbb. Ezek a tények már bevezetik Kálmány Lajos
rendkívüli és különleges életútját. De amellett, hogy ilyen rossz tanuló volt, nyil
ván hatott rá - ha másként nem, megfogalmazás nélkül és tudat alatt - a sze
gedi piarista atyák Dugonics András emlékére épült hagyománytisztelő szelleme.
Féltve őrizték Dugonics városszeretetét és népkultuszát. Ezek lehettek azok a Leg
mélyebb gyökerek, melyek később olyan erősen kí Iejlődtek Kálmány Lajos mun
kasságában. Nem volt nagy, kárára, hogy az első osztályt meg kellett ismételnie,
mert hiszen akkor lett osztálytársa és jó barátja Lőw Immánuel, a későbbi híres
szegedi rabbi. A katolikus és a zsidó fiú barátsága nyilván mindlcettőre hatással
volt, legalábbis Kálmány Lajosnál ez jól lemérhető, már az új Iskolai eredrné
nyeken. de későbbi, korát meghaladó ökumenikus gondolkodásán is.

Az a föltételezés, hogy nem szívesen, csupán anyja kívánságára ment volna
papnak, nehezen igazolható, hiszen egész életében - ha furcsa, különleges ter
mészetű ember volt is, és ,hirtelen heves természete miatt az egyházi felsőbbséggel

is összeütközésbe került, - egyházához mindig hűséges, korrekt pap volt.

'I'eológiai tanulmányait Temesvárott végezte. Temesvár és az akkori csanádi
Egyházmegye jelentős részében német jellegű vobt, úgyhogy a papnevelde szabály
zata a pasztoráció érdekében kötelezően előírta a német nyelv tanulását. Ennek
tudása nélkül nem is lehetett pappá szentelni senkit. De éppen Kálmány Lajos
teológus korában kezdett működni a temesvári szemínáriumban a Magyar Egy
házirodaimi Iskola; ennek szelleme táplálta Kálrnány Lajosban a még mindig
tudat alatti érdeklődést a magyar népkultúra iránt. Nagy hatással lehetett rá
Csiky Gergely, a híres drámaíró, aki akkoriban a temesvári teológián a kánon
jogot és az egyháztörténelmet adta elő, és a magyar nyelvnek oly lelkes művelője
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volt, hogy az addigi hagyományokkal szakítva, a latin és a német nyelv helyett
tárgyait magyarul adta elő.

1875. július 24-én szemtelték pappá. Ekkor kezdődött hosszú káplánt élete,
melynek során olyan sok helyen megfordult, hogy Móra Ferenc tréfásan azt
mondja, Kálrnány Lajos kápláni működésének stációival ki lehetne rajzolni a
csanádi egyházmegye térképét.

Első állomáshelye Pécska volt. Itt kezdődik gyűjtő munkássága, Talán itt
"eszi észre először azokat az eredeti kincseket, melyeket a néphagyomány őrzött.

Akkor még semmiféle előtanulmánya és gyakorlata nincs, inkább csak jó ösz
töne szerint fogott munkához,

Két év múlva (1877) már megjelenik Koszol'úk az Alföld vadvil'ágaiból című

gyűjteménye. Bevezetőjében többek között azt írja, hogy igen szerenesés lenne, ha
több magyar faluban egy-egy évet tölthétne. Ez a kívánsága valóra is vált. Pécs
ka, Csanádapáca, Battonya után betegsége miatt hazakerül Szegedre, a rókusi
templom káplánjának. Ott éri az 1879-es nagy árvíz, amely szinte egész szülővá

rosát elpusztítja. A Víz ahogy szegediesen nevezték, nem kímélte meg Kálmány
Lajost sem: a kezdő tudósnak addig nagy gonddal beszerzett könyvtárút minde
nestül elvitte. A Víz után mimden erejét és fizetését ennek újjáteremtésére ál
dozta.

Rövid szegedi tartózkodása elég. volt ahhoz, hogy kiadja a Szeged népe 1. és
1I. kötetét.

A múlt század népdal és népszokás gyűjtőinek nagy hibája, hogy - mai
szóval élve - kozmetíkázzák a nép ajkán elhangzó szövegeket, A népköltest
meghamisítják, maguk szerkesztette szövegekkel és szavakkal pótolják, egyszó
val szalonképessé igyekeznek tenni a szövegeket, Kálmány Lajosnak nagy ér
deme, hogy ezen a helytelen gyakorlaton teljesen túlteszi magát, és a nép költé
szetét csiszolatlanul, eredeti érdes fogalmazásban jegyzi le és adja közre. Péter
László Kálmányról írt életrajzában idézi Benedek Elek bírálatát, aki megbotrán
kozik Kálmány .Jcrttikátlan" szerkesztésén..,Újabb időben - írja -- a gyűjtők

jú része ama hibás felfogásnak hódol, mely szerint be kell mutatni a népet
mínden oldaláról, de a sok ízetlen és alszerű gúnydalt, a népi szellem effajta
megnyilvánulásait, nem szükség könyvből ismernünk meg, ezeket a nagyvárosi
nép is (utcaseprők, bérkocsisok, csirkefogók és a többiek) szolgáltatja nap mint
nap. Egy jóravaló gyűjtőnek sem kellene tudomásul vennie a népi szellem mínden
olyan megnyilvánulását, mít csak vonalakkal lehelt a nagyközönség elé bocsátani."

A mai tudományos felfogás szerint azonban nagy szerencse. hogy Kálmány
kitartott eredeti felfogása mellett,

Szegedről Szajáriba kerül, s míre sajtó alá rendezi a Szeged népét, máris
Törökbeosén találjuk segédlelkészi mlnőségben, Nem vitás, hogy nehéz, kritikus
és összeférhetetlen természete volt. Első kápláni állomásán, Pécsleán komoly né
zeteltérés támadt közte és plébánosa közt, Anyagi ügyek miatt még az újságban
is klpellengérezí plébánosát, így az-tán már meg sem lepődünk, hogy Törökbe
esén a község elöljáróságával gyűlik meg a baja. Bevádolják a püspöknél. hogy
az iskolás gyermekektől sikamlós verseket gyűjt.

Kálrnány levelet ír a Pesti Naplónak Nepköltésünk gyűjtésének sorsa t'idéken
címmel. "... vidéken a bárgyúság csatlósai, szájas fanatikusok és rosszakaratú
zelóták rágalommal marják és személyeskedő piszkolódással üldözik azon néhány
ernberünket is, kik e téren még tenni képesek és tenni akarnak valamit. Torontál
megyében a törökbecsei iskolaszék érdemes elnöke, s az itteni iskolák tanítói
bevádoltak engem is, alulírottat tanfelügyelőnél. püspöknél. hogy pap és hitok
tató létemre a gyermekelm-ől népdalokat, gyermekjátékokat stb. gyűjteni meré
szeltem ! Ürügyül hozzák fel, hogya gyermekek gyűjtésében pongyola tárgyak
és hamis, sikamlós versek is találtatnak, mintha azokat a gyermekek az én uta
sításomra írták volna. Iskolaszékí tagokból. primitív képzettségű tanítókból, kal
márokból inquiziciót állítanak egybe, mely tüntetőleg egyik iskolából a másikba
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megy, faggatja a gyerekeket a gyűjtés miatt s elvégre kitilt engem, mint az er
kölcsiség megrontóját az iskolából."

Ez az ügy igen nagy port vert fel, majdnem országgyűlési interpelláció lett
belőle. Szentkláray Jenő akadémiai tag, a tudós történész, Kálrnány törökbecsei
plébánosa teljes tekintélyével káplánja mellett állt, annak azonban mégis távoz
nia kell újabb állomáshelyére, Apátfalvára.

Ilyen nehéz körűlmények kÖLJt, a súlyos intrikák közepette rendezi sajtó alá
a Szeged népe köteteit.

Apáttalváról hamarosan a Szeged melletti Szőregre kerül, ahol viszonylag
hosszú időt tölt, legalábbis eddigi hányatottságához képest. Hiába volt külön
leges ember, a Historia Domus-ok nemigen emlékeznek meg róla, esetleg - mint
Szőregen is - éppen csak megjelenését és későbbi eltávozását je:lzik. Péter László
azonban azt írja: "Még élnek Szőregen öreg emberek, akik emlékeznek rá, amirút
a falu szélén a libapásztorokat kántáltatta, nótáik felől faggatta." De azt is hal
lani még Szőregen, hogy kiment éjszaka a pásztorok közé, és ott egész éjjel éne
keltette őket. Igen sokszor ott hált kint velük a szabadban, s ha hideg volt, ő is
a pásztorok tüzénél melegedett.

Három és fél esztendős szőregi tartózkodása életének igen termékeny, érté
kes időszaka volt. A Szeged népe III. kötetéhez Itt gyűjti össze anyagát, és itt
írja meg életének egyik legérdekesebb, legszebb munkáiát, a Boldogasszony, és
t;allásunk istenasszonyát. Ebben kimutatja, hogy a magyar nép megkeresztelkedése
után hogyan mentette át régi pogány kultúráját, és hogyan őrizte meg az Ösanya,
a Boldogasszony nevét, és hogyan Illette ősi névvel Máriát.

Mind többet és többet dolgozott. Újabb művei: A hold nyelvhagyományaink
/:>an (Ul87), Csillagok nyelvhagyományainkban (1893), Világunk alakulásni nyelvha
gyományainkban (1893), Gyermekijesztők és rablók nyelvhagyományainkban (1893).

Viszonylag hosszú szőregí káplánkódásának is végeszakad. 1885 őszétől 1887
őszéig. tehát két év alatt megjárja Csanádpalotát, későbbi plébánosságénak helyét,
Mezőkovácsházát és Csókát. De ebben a hazátlanságnak nevezhető hányatottság
ban is szinte egyfolytában dolgozik, teljesen töretlenül,

1891 szepternberében ismét új helyen van, a dél-torontáli Magyarszentmártonban.
Itt sem múlik simán az élete, mert a szomszédos falu, O-telek parasztjainak láza
dása miatt őt teszik felelőssé. Aparasztokkal együtt ő is bíróság elé kerül.
A vizsgálóbíró még őrizetbevételét is elrendelte, de később a törvényszéki ítélet
felmentette. Új püspöke, Dessewffy Sándor állott ki mellette. Ezután Szabó Ferenc
kiváló történetíró mellett Németeleméren káplánoskodik, majd clkövotkczik é12
iének egyik Iegkrídlkusabb időszaka. 1893-ban Ivánkovits .Iános Szeged rókusi
plébános, későbbi rozsnyói püspök a kultuszminisztériumba kapott beosztást, s
így lemondott a rókusi plébániáról. Kálrnány Lajos hivatkozva szegedi népleöl
tészéti gyűjtésére, megpályázza a plébániát, bár a kegyúri bizottság hallani sem
akart a paraszt-pap megválasztásáról. Erről a kudarcról személyes értesülések
birtokában Móra ezt írja: "Az amúgyis indulatos természetű ember, rettenetes
dühvel hagyta el Szegedet. és azzal az clhatárnzással, hogy képpel sem fordul
'.öbbé a meggyűlölt város felé. Kilépett a Dugonics Társaságból is. hogy még
ez a szál se kösse a városhoz. Elment belőle szép, pirosképű, mosolygós szemű

fiatal papnak, és mikor évtizedek múlva visszatért belé, teljesen elvadult ős

ember gyanánt járt. az idegen városban, amely ügyet sem vetett rá."
A szegedi kudarc után Dessewffy Sándor püspök, nuntegy elégtételül 1894

ben Csanádpalotára küldi plébánosnak. Véget ér az öreg káplán kóborlása, de
látszólag véget ér tudományos munkássága is. Életében két évtizedes hallgatás
és kűlönleges stílusú plébámoskodás következik. Végre-valahára huzamosabb időt

tblt egy helyen, s így már nyomokat, emlékeket is hagy.
Csanádpalotai életét viszonylag közelről szemlélhetjük. A Kálmány-i hagyo

mány ott még elevenen él a faluban. Asztalos P. Kálmán csanádpalotai egyszeru
földművelő ember, aki kiterjedt irodalmi munkásságot fejt ki, már vagy harminc
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újságban, folyóiratban és szaklapban jelentek meg cikkei, és kéziratban feldol
gozta a falu néprajzát is, sokat tud Kálmányról, hiszen valamikor még minist
ránsa volt,

Elbeszélése szerint hatalmas tekintélye volt a mintegy 140 kilós plébánosnak.
A falu legerősebb emberének tartották. Egyik alkalommal búzát zsákoltak az
emberek. Kálmányott settenkedett körülöttük, mikor odalépett hozzá az egyik
ember, bizonyos Csókás Pista, és megjegyezte: "Könnyű a plébános úrnak, mert
csak prédikál". Erre Kálmány így szólt : "Az ebadtát, menjetek azonnal haza,
majd én felhordom a búzát". Hiába tiltakoztak, átölelt egy-egy zsákot, s az egé
szet ő hordta fel. Mindenkivel szóba állt, mondja Asztalos. Daloltatta az öreg
embereket, rengeteg időt töltött a kocsmában, és ott is állandóan a nótákat je
gyezgette, Az emberek ismerték, szívesen énekeltek neki. Furcsa jelenség volt a
falu plébánosa, amikor ott ült a trágyás szekéren, beszélgetett a lovakat hajtó
parasztemberekkel, dalaikat és meséiket hallgatta, majd miután a gazda lerakta a
trágyát, visszafelé az üres kocsin kérdezgette tovább őket. Asztalostól hallottuk
azt is, hogy az akkori urak igen megszólták ezért, és azt mondták, hogy piszkos
pap. Kálmányazt válaszolta: "Nem számít az, hogy kívül milyen vagyok, az a
fontos nekem, hogy belül tiszta legyek."

Volt a faluban egy Kinyó Feri nevű ember. Nem tudott az sem írní, sem
olvasni. Az úiságot, ha kézbe vette, gyakran fordítva tartotta, de mégis olyan
sok érdekességet olvasott ki belőle, hogy rengetegen hallgatták. Mindig abban a
pillanatban gyártotta történeteit és rigmusait, mikor "olvasott". Kálmány igen
sokat olvastatta és jegyezte.

Nem igazságos az az ítélet, hogy nem volt jó pap. Azt mondja egy 87 éves
néni: ,.De gyönyörűen prédikált Kálrnány plébános úr. Milyen sokan hallgattuk!"
De sokan botránkoztak is rajta. Azt mondta valaki: "Nem szép dolog az, hogy a
gyerekekkel is eltereferél. Nem papnak való az."

Asztalos P. Kálmán följegyzéséből való a következő történet is. Egy asszony
ment egyszer Kálmány plébános úrhoz, nagy rimánkodással : Plébános úr segítsen
rajtam, nagy bajban vagyok. Né, rní baja lehet magának, hiszen úgy látom,
egészséges. Hát igen - feleli az asszony - az egészséggel nem lenne semmi baj,
de egy kálvinista család költözött a szomszedomba, és én, mint jó katolikus ezt
nem tudom elviselni. - No jó, mondta a plébános, menjen szépen haza, és ame
lyikük nem tartja meg a Krisztus parancsát, hogy szeresd felebarátodat... az
költözzön máshová. Nagy botrányt jelentett ez a válasz, egyesek nem tartották
katolikus paphoz méltónak. Pedig ha jól meggondoljuk, nem egy rossz papnak
a válasza ez, hanem inkább olyané, aki egy kissé meghaladta a korát.

Egy másik történet: Földjére különféle gyümölcsfákat ültetett, hogy míg nála
dolgoznak, mezőgazdasági munkásainak mindig legyen gyümölcsük, Mikor meg
hallotta, hogy munkásaí elverik egymás gyerekeit a gyümölcs miatt, úgy felbő

szült, hogy nekivörösödve, saját kezűleg kifűrészeUe az összes gyümölcsfát, és
azt mondta: "Ha ti olyan gonoszok vagytok, hogy gyűlölködtök azokon a java
kon, melyeket az Isten ingyen ad, nem érdemlitek meg."

Különös, hogy ez a rátermett ember tizennégy éves csanádpalotai plébános
sága alatt mindössze két rövid oldalt jegyzett be a Historia Domusba. A történet
szerint a templommal szemben kocsmát akartak létesíteni, negyven méterre a
templomtól. O ezt megfellebbezte, de egy Mülek Lajos nevű országgyűlési képviselő

Perczel belügyminiszternél mégis kijárta a kocsma engedélyezését: "Mikor e so
rokat írom - jegyzi a Historia Domus Lapjaira - tudom, hogy Mülek Lajos
anyagilag már tönkrement ember. Isten verése! Ma összetöpörödött fekvő beteg.
Isten áldása? Számítása rossz volt. Megbuktattuk annak rendje és módja sze
rint. Legyen az Isten irgalmas neki!"

1906-ban agyvérzést kapott, és ezért Csernoch János akkori csanádi püspök
nyugdíjba küldte. Jellemző Kálrnányra, hogy nem orvosokkal gyógyíttatta magát.
Í~lt abban az időben a Békés megyei Csorváson egy népi javas. Mészáros Endre
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volt a neve, és istenadta érzéke és tehetsége szerint gyógyított. Olyan híre volt,
hogy messze vidékekről felkeresték. A csorvástak szerint sokszor ötven kocsi is
állt a háza előtt. Kálmány ehhez az emberhez járt, s vele gyógyítaatta betegsé
gét. Mindenesetre nemcsak néprajzi érdeklődésből kereste fel, hanem később vi
szonylagos gyógyulását is neki tulajdonította.

utódját Csernoch püspök mínden évben 2000 arany korona fizetésére kötelezi,
Kálmány nyugdíjkiegészítése címén. Később azonban csak az egyházmegyei nyug
díjalap sovány járandóságából él, de amikor 1917-ben a nyugdíjalap vagyonát
hadikölcsön-kötvényre váltják, többé egy fillért sem kap sehonnan. Miből é}t
hátralevő két évében, az talán örök rejtély marad.

Temetésén zuhogott az eső. Mlndössze hárman voltak jelen, az egyik közülük
Móra: Ferenc volt. Amikor a koporsó elhaladt aSzegedet megszállo francia csapa
tok parancsnokának háza előtt, az ott posztoló madagaszkári néger katona tisz
telgett a holttestnek egyháza, városa, népe nevében is.

Temetése után Móra felkereste a lakását: "Nincs fantázia, amely elképzel
hetné azt az elhagyatottságot, amelynek közepette a legnagyobb magyar folkló
rísta utolsó éveit leélte. A könyvek, kéziratok térdig borították a szoba és konyha
padlóját, de könyvek és írások hevertek a szekrény tetején és az ágy alatt is, a
kanapé alatt is, szalmatörek és fosztott toll közt, és ami könyvkedvelő teremt
ménye van a jó Istennek a könyvskorpió és a patkány közt, az mind otthagyta a
nyomát."

Ilyen élet után jutott el Kálrnány Lajos, az "utoLsó magyar sámán" ötven
évvel ezelőtt a szegedi Dugonics temetőbe, Dugonics András sírja közelébe, és
egyúttal a magyar halhatatlanságba.

PÁLOS ROZITA VERSEI

SOLVEIG

Tűlevelű fák tájtalan ég
bűvölt magányom kontinense

Veronika virággal írok
egy szot minden nap
a kék levegőbe

Majd a szél - gondolom
helyére hajtja

Várakozásom közege dal
naptüze mint a hajam
hászínű már

Hiányod sokszoros éjén
jöttöd bizonyossága a csillag

TRAPPISTA

vágyaimról a húst learattam
ezért vagyok

átégtem a szavak tisztítótüzén

berendezve szolíd halálomat
az égig hallgatok
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